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Istnieje niezawodny barometr, którym można mierzyć  w Polsce 

zapotrzebowanie partii i rządu na autentyczny kontakt ze społeczeństwem. Skalą tego 

barometru jest ilość  ataków w mass-mediach na tendencje rewizjonistyczne w 

Republice Federalnej Niemiec. „Rewizjonizm” oznacza tu oczywiście dążność  do 

rewizji granicy na Odrze i Nysie. Jest to barometr nieprecyzyjny: może być  zakłócony 

na przykład przez oczekiwanie na kredyty z Niemiec. Na ogół jednak temat niemiecki w 

polskiej praktyce propagandowej jest funkcją sytuacji wewnętrznej, nie zaś  stosunków 

polsko-niemieckich. Po prostu jest to jedyny temat, który odpowiednio ujęty, 

podbarwiony i niedopowiedziany daje nadzieje na pozytywny rezonans w sporej części 

społeczeństwa. 

Myś lę, że rozumienie, dlaczego tak się dzieje, jest niezwykle ważne zarówno dla 

Polaków jak i dla Niemców. Akurat dziś  barometr ten idzie na niepogodę, co zwraca 

uwagę w RFN. Ważniejsze jednak jest zrozumienie działającego od dziesiątków lat 

mechanizmu, niż  analiza konkretnego epizodu. 

Przesłanką zasadniczą działania tego mechanizmu jest trwały stan socjo-

psychiczny Polaków, w którym znajdują się od czasów drugiej wojny światowej (choć  

korzenie sięgają głębiej w przeszłość). Polacy mają na ogół ostre uczulenie na swego 

zachodniego sąsiada. Nie należy im się dziwić . Autor tego artykułu mieszka w mieście, 

w którym przez pięć  lat nieprzerwanie trwały aresztowania, tortury, wywożenie do 

obozów koncentracyjnych i rozstrzeliwania. Przez prawie pół roku na przełomie lat 

1943-44 co dzień odbywały się na ulicach Warszawy publiczne egzekucje, zaskakujące 

przechodniów. Rozstrzeliwano od kilkunastu do dwudziestu kilkudziesięciu ludzi naraz, 

zalepiając im uprzednio usta gipsem, by nie wznosili patriotycznych okrzyków. Byłem 

też  bezsilnym świadkiem zagłady warszawskiego getta. Widziałem zwały zwłok 

wymordowanej cywilnej ludności w czasie Powstania Warszawskiego w sierpniu i 

wrześniu 1944. Na cmentarzach wielu dziesiątek wsi leżą obok siebie ofiary 

pacyfikacji: kilkumiesięczne i paroletnie dzieci, ich rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. 

I tak działo się od Bałtyku po Karpaty. Jest to też  kraj systematycznie przez pięć  lat 

niszczony i rabowany. Pierwszym odruchem człowieka pamiętającego tamte czasy jest 

sprężenie się do ucieczki, gdy słyszy na jednej z głównych ulic tego miasta za plecami 

język niemiecki. Jakżeż  łatwo w takich warunkach manipulować  ludzkimi fobiami, 
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lękami, resentymentami – i to na masową skalę. Kto jest za młody, by pamiętać  – ma 

potoczną wiedzę, zakodowaną w tradycji rodzinnej i narodowej. Nic wówczas 

prostszego niż  przedstawić  zjawiska marginesowe w życiu RFN jako reprezentatywne i 

masowe, wzbudzać  o tym kraju wyobrażenie, że jest permanentną wylęgarnią 

neohitleryzmu i tradycyjnego ekspansjonizmu pruskiego (wyłączając jednocześnie 

zręcznie spod tych ocen NRD), tym bardziej, że przecież  wiadomo, jak łatwo marginalia 

awansują w sprzyjających okolicznościach.  

 Strach przed recydywą niemieckiej zaborczości, a nawet recydywą hitleryzmu 

konkretyzuje się w obawie, że nierzadkie w RFN tendencje rewindykacyjne mogą 

przyjąć  realny kształt. Obawami tymi zręcznie steruje się w mass-mediach. Dziś  wielu 

Polaków wie i rozumie, że decyzje poczdamskie, które spowodowały wysiedlenie 

Niemców i osiedlenie Polaków ze wschodnich terenów Rzeczypospolitej Polskiej na 

terenach na wschód od Odry i Nysy – miały swe janusowe oblicze. Dla Polaków był to 

problem znalezienia miejsca do życia dla milionów rodaków, pozbawionych swej 

bliższej ojczyzny i domu. Dla Stalina był to niezawodny sposób związania Polski na 

zawsze z Moskwą. Każde nieposłuszeństwo Polaków otwiera od tego czasu wielorakie 

perspektywy: od interwencji sowieckiej, przez postawienie Polski oko w oko z 

dążącymi do rewizji granic Niemcami, aż  do powtórzenia rozbiorów Polski, wliczając w 

nie pamiętny pakt Mołotow-Ribbentrop z roku 1939. Ilekroć  Polacy zaczynają marzyć  

o zrzuceniu z pleców ciężaru Jałty – przypomina im się, że niebezpieczeństwo 

niemieckie ante portas. Pracują nad tym dziesiątki wysoko wykwalifikowanych 

naukowców i publicystów. I tu akurat moż liwe jest, na bazie pamięci i strachu, swoiste 

porozumienie narodowe, a raczej jego namiastka. 

Ilekroć  więc władza komunistyczna w Polsce nie czuje się tak mocna, by 

lekceważyć  zupełnie swych obywateli, gdy odczuwa potrzebę znalezienia, choćby 

ograniczonej wspólnej platformy ze społeczeństwem, i to tak, by niczego przy okazji 

społeczeństwu nie trzeba było dawać  – wówczas szeroko rozlewa się fala propagandy o 

niemieckim zagrożeniu. Byłyby to oczywiście zabiegi daremne, gdyby nie udawało się 

ich ilustrować  i podpierać  autentycznymi cytatami z wypowiedzi niemieckich 

polityków i publicystów. Ten materiał zawsze jakoś  się znajduje. I tak wspólnymi siłami 

znów pobudza się w Polakach ostre stany lęku i poczucia zagrożenia. Na wszelki 

wypadek daje się im jednak wiarę. To, co znane, to znaczy porządek pojałtański, 

zaczyna się wydawać  bezpieczniejsze od tego, co mogłoby ewentualnie nastąpić . 

Zresztą nie tylko rewizjonizm, nawołujący, by powrócić  do granic III Rzeszy z 

roku 1937, niepokoi Polaków: istnieje także inne zjawisko, dostrzegalne w publicystyce 

niemieckiej, a drażniące niezmiernie Polaków: w pochwały godnej trosce o losy pokoju 

w Europie, o uniknięcie konfliktu w Europie środkowej wynikłego z ewentualnej 

destabilizacji – właśnie w Niemczech często rozlegają się głosy przywołujące do 

porządku, to znaczy wiecznej niewoli, tak jakby Niemcom i wielu innym narodom 

wolność , suwerenność , demokracja należały się z natury, Polacy zaś  jakby ex definitione 



	 	 	
zasługiwali tylko na niewolę. Ten sukurs dla Kremla ze strony mało oczekiwanej drażni 

Polaków niewypowiedzianie. 

Zresztą obraz Niemiec, jaki mają Polacy, jest pod wieloma względami 

wieloznaczny. Jest to zabarwiony pamięcią okupacji i zarazem utrwalony przez 

propagandę obraz kraju wrogiego i groźnego – i jednocześnie obraz zupełnie inny, 

kraju dobrze się rządzącego, sprawnie administrowanego, z dobrze funkcjonującą 

gospodarką, a w dodatku demokratycznego, w którym niejeden Polak chętnie by 

zamieszkał. Jak te dwa obrazy funkcjonują obok siebie, i to często w wyobrażeniu tego 

samego człowieka – trudno zrozumieć . 

Przeciętny Polak nie spodziewa się dziś  zapewne okupacji niemieckiej w 

Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Natomiast wyobrażenie sobie sytuacji, w której 

Niemcy sięgnęliby po Śląsk i Pomorze Zachodnie nie wydaje się Polakom trudne. Cóż  to 

za szansa dla propagandy, odwołującej się do tego typu lęków i obaw! 

Trzeba powiedzieć , że zagadnienie ziem na wschód od Odry i Nysy, które 

wchodziły do roku 1945 w skład III Rzeszy, nie jest łatwe i proste. Stanowisko, które w 

tej sprawie reprezentuje autor niniejszego szkicu, nie może dziś  liczyć  ani na poparcie 

większości Polaków, ani Niemców. Próbowałem je w swoim czasie wyłożyć , zbyt chyba 

fragmentarycznie, w artykule znanym i w Niemczech pt. Dwie ojczyzny – dwa 
patriotyzmy. 

Skąd Polacy znaleź li się w drugiej połowie XX wieku na tych ziemiach? 

Niemcy nie lubią na ogół pamiętać , że rząd niemiecki, któremu nie brakło w 

ówczesnych Niemczech poparcia, zawarł w swoim czasie układ Mołotow-Ribbentrop. 

Pakt ten był ponownym rozbiorem Polski, wykreś lić  ją miał na zawsze z mapy Europy. 

Skutki tego układu trwają do dziś . Po drugiej wojnie światowej miliony Polaków ze 

wschodnich ziem przedwojennej Rzeczypospolitej stanęły przed wyborem: pozostać  w 

budzącym grozę Związku Radzieckim – czy też  żyć  w powstającej w nowych granicach 

Polsce (o której nb. nie wszyscy już  wówczas wiedzieli, że będzie zaledwie 

protektoratem). O tych nowych granicach rozstrzygnęły zresztą wielkie mocarstwa bez 

udziału Polski, choć  z akceptacją Polaków. Postanowiono wówczas wysiedlić  z tych 

ziem Niemców. Towarzyszyła temu w Polsce propaganda, uzasadniająca nowy stan 

rzeczy argumentami historycznymi i etnicznymi, w sumie – wątpliwej jakości. 

Argument istotny mógł być  tylko jeden: jeś li dwóch bandytów, Hitler i Stalin, napadło 

na Polskę – nie wydaje się, by była słuszna teza, iż  to napadnięci powinni płacić  za 

wszystkie koszty napaści. A kosztem były nie tylko miliony zamordowanych, i nie tylko 

przeraź liwie zniszczony kraj, lecz również  miliony pozbawionych swych domów, swej 

bliższej ojczyzny. 

Rozwiązanie problemu odbyło się kosztem Niemców zamieszkujących do roku 

1945 ziemie na wschód od Odry i Nysy. Mało kto w Polsce żyje ze świadomością, że 

ludzi tych spotkała oczywista krzywda, jaką jest zawsze utrata domu rodzinnego, 

niezależnie od tego, jaki był ich stopień winy. Byli wśród wysiedlanych Niemców 



	 	 	
zapewne tacy, którzy sami brali udział w eksterminacji Żydów, Polaków i innych, byli i 

tacy, którzy czynnie popierali hitleryzm. Ale byli też  i tacy, którzy prawie niczym nie 

zawinili (w spowiedzi powszechnej Kościoła katolickiego, będącej częścią liturgii Mszy, 

mówi się o winie przez zaniechanie, a więc o bierności wobec zła). Ci są najbardziej 

godni współczucia. Padli ofiarą czegoś  w rodzaju historycznej zbiorowej 

odpowiedzialności, a więc zasady, której nie sposób akceptować  bez zastrzeżeń. W 

przeciwnym wypadku jednak to ci, którzy przyszli mieszkać  w ich domach, padliby 

wyłącznie ofiarą cudzej napaści (i tak zresztą znajdują się wśród ofiar). To, co wybrano, 

było zaledwie złem dla Polaków korzystniejszym i chyba jednak złem mniejszym. 

Można co najwyżej ubolewać , że większości moich rodaków obca jest świadomość  

dwuznaczności moralnej dokonanego wyboru. 

Nb. co do zasady zbiorowej odpowiedzialności historycznej – musi być  ona 

odrzucona jako zasada moralno-karna, niemniej jedna nie może być  w zupełności 

odrzucona w innej płaszczyźnie: gdyby dziś  polski statek zatopił przypadkiem 

największy tankowiec świata – odczulibyśmy my, Polacy, wszyscy solidarnie, na 

własnej skórze, koszt tego, co się stało. Pakt Mołotow-Ribbentrop nie był zaś  

nieszczęś liwym przypadkiem. 

Sądzę, że ludziom dotkniętym nieszczęściem utraty domu rodzinnego należy się 

przynajmniej pewna satysfakcja moralna, a również  wyrozumiałość , gdy tak jak wielu 

Polaków marzących o powrocie do Wilna i Lwowa – marzą o powrocie do Wrocławia i 

Szczecina. Ta satysfakcja moralna i wyrozumiałość  należałyby się nawet wówczas, 

gdyby w Niemczech nikt nie poczuwał się do dania jakiejkolwiek satysfakcji moralnej 

Polakom za to, co się w Polsce działo w latach 1939-45. A przecież  tak nie jest. 

Stanowisko takie obce jest natomiast większości Polaków. Tłumaczy się to 

świadomością bardzo jednak nierównego rachunku krzywd – i w rezultacie łatwym 

zapominaniem, że wina znacznie mniejsza też  jest winą. W związku z tym Polacy nie 

zastanawiają się przeważnie, czemu Episkopat Polski przed około dwudziestu laty 

powiedział Niemcom: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. 

No cóż , dziś  pod Szczecinem, Zieloną Górą i Wrocławiem żyją ludzie, którzy 

osiedlili się tam około roku 1946. Młody zdemobilizowany żołnierz czy przesiedleniec 

znad Niemna zaczynali nowy rozdział tych ziem. Żenili się, rodziły się dzieci. Niektóre z 

nich mają już  trzydzieści osiem lat. Ich dzieci chodzą do szkół, pracują po wsiach i 

miastach, które są ojczyzną. Innej nigdy nie mieli. Ich osiemnastoletnie córki wychodzą 

za mąż , niektóre już  urodziły swoje pierwsze dziecko. Zaczyna się życie czwartego 

pokolenia. Od czasu do czasu ludzie ci czytają w prasie i słyszą w telewizji, że ktoś  chce 

wyrzucić  ich z ziemi. Dokąd? Po co? Za co? Ogarnia ich jednocześnie lęk i gniew. Nie 

mają wątpliwości, jak by to wyglądało. Wiedzą o tym z historii i rodzinnych tradycji, 

starsi z autopsji. Nabierają poczucia, że temu nigdy chyba nie będzie końca. 

Młodsze pokolenie żywi na pewno mniej i obaw niż  starsze. Nie wiedzą, czy 

należy wierzyć  straszącej ich Niemcami telewizji, o której wiedzą, że prawie zawsze 



	 	 	
kłamie. Konkretniej boją się dziś  Rosjan i sowieckich czołgów. Wiedzą, że w 

najtrudniejszych momentach kryzysu i stanu wojennego nikt poza Polakami 

mieszkającymi na Zachodzie nie przyszedł z tak dużą pomocą Polakom jak Niemcy. 

Wywiązała się z tego niejedna korespondencyjna znajomość , czasami przyjaźń. Polska 

zorganizowana młodzież  katolicka jeszcze wcześniej ze zdziwieniem spotkała się z 

młodzieżą niemiecką, przyjeżdżającą do Polski pod hasłem Suhnezeichen (Znaki 

grzechu). Ale wystarczy parę wypowiedzi w Niemczech Zachodnich, grożących w 

perspektywie nowymi nieszczęściami, parę zręcznych audycji o tym i artykułów w 

polskiej prasie komunistycznej – i to, co ledwie, ledwie się zarysowuje, znów zaczyna się 

psuć . Wraca strach, wspomnienia niemieckich plutonów egzekucyjnych sprzed 

czterdziestu lat, poczucie zagrożenia i konieczności obrony. 

Powodzenie manipulatorów polskiej propagandy, przywiązującej nas łańcuchem 

do Kremla, lub przeciwnie, jej niepowodzenie – zależą w dużej mierze od Niemców. 

Artykuł ten ukazał się w j. niemieckim w tygodniku „Der Spiegel” (nr 34 z 20 

sierpnia 1984).  


